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POPIS ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV PONÚKANÝCH V ŠK.ROKU  

2021/2022 

 

A. ŠKOLSKÉ  KRÚŽKY – neplatené 

 

1.Výtvarný krúžok pre 1.  – 4. ročník -  Mgr. Eva Lauková 

Pani učiteľka Eva Lauková ponúka možnosť rozvíjať výtvarný talent, fantáziu a tvorivosť žiakov   

prvého ročníka.   Ak radi maľujete, kreslíte a pracujete s papierom a iným materiálom, ste u nej 

vítaní. Na výtvarnom krúžku sa deti naučia základy kreslenia a maľovania. Budú používať rôzne 

techniky. Využijú farbičky, voskové pastelky aj vodové farby. Deti sa naučia kresliť zvieratká, 

prírodu, postavy. Z papiera budú vyrábať rôzne výrobky /napr. stojany na ceruzky, záložky, 

pohľadnice/. Zdokonalia si svoje manuálne zručnosti strihaním, skladaním, lepením i krčením 

papiera.  

2. Biblický krúžok  5. – 9. ročník - Mgr. Ján Blaho 

Cieľom krúžku je kvalitne pripraviť deti na biblickú olympiádu a rozšíriť vedomosti 

z náboženskej výchovy. 

 

3. Malokarpatský tulák (geograficko-turistický krúžok) pre žiakov 1. – 9. ročníka RNDr. 

Peter Paľaga,/ RNDr. Andrea Paľagová 

Spoznáme krásy i tajomstvá lesov v okolí Bratislavy. Vítaní sú všetci žiaci so svojimi rodinnými 

príslušníkmi, doprava individuálna, frekvencia jedna sobota za mesiac, termíny ladíme podľa 

vývoja počasia. Tešíme sa na spoločné malokarpatské dobrodružstvá. 

 

4. Doplňme si vedomosti 1 pre žiakov 4.E – Mgr. Adriana Kišacová 

Žiaci sa hravou formou pripravia na testovanie T5 zo slovenského jazyka a matematiky. 

Precvičia si učivo z predošlých ročníkov, zopakujú dôležité pojmy a budú rozvíjať logické 

myslenie. Budú počítať, riešiť slovné úlohy alebo slovné hračky. Zvýši sa ich sebavedomie 

vďaka  nadobudnutým zručnostiam a  poznatkom.  

 

5. Doplňme si vedomosti 2 pre žiakov  4.D – Mgr. Eva Kalinová 

Žiaci si budú hravou formou utvrdzovať a rozširovať  vedomosti z matematiky a slovenského 

jazyka, taktiež rozvíjať tvorivosť a logické myslenie na interaktívnej tabuli prostredníctvom 

zábavných programov. 

 

6. Doplňme si vedomosti 3 pre žiakov 4.A – Mgr. Jana Drmelová 

Cieľom krúžku je hravou formou rozvíjať vedomosti v slovenskom jazyku a matematike. 

Zábavné programy na interaktívnej tabuli nás budú sprevádzať rôznorodými úlohami, aby ste si 

rozvíjali logického myslenie a tvorivosť. 

 

7. Hravá angličtina  pre 1. B – PaedDr. Zuzana Báhidská 

Hravou formou si budeme osvojovať vedomosti anglického jazyka. Nezabudneme ani na 

pesničky a krátke básničky.  

 

8. Buďme múdrejší pre 4.B – Mgr. Mariana Jurašiová 

Krúžok je zameraný na aplikačné úlohy z učiva 1. stupňa s cieľom rozvíjať u žiakov zručnosti 

pri práci s textom a utvrdzovať a rozširovať si poznatky prostredníctvom úloh rozvíjajúcich 

čitateľskú a matematickú gramotnosť. 



 

 

9. Recy – veci pre 2. stupeň – RNDr. Andrea Kozáková 

Krúžok zahŕňa tvorbu šperkov a iných predmetov pomocou recyklácie. 

Naučíme sa, že použité veci nemusíme hneď vyhadzovať, ale môžu sa použiť na tvorbu niečoho 

iného.  Krúžok je určený pre žiakov 2. stupňa, nakoľko je potrebná určitá zručnosť. 

 

10. Hráme sa s počítačom pre 3. a 4. ročník – Mgr. Eva Érseková 

Krúžok informatiky s pani učiteľkou Evou Érsekovou je určený pre žiakov 3. – 4. ročníka. 

Okrem pasívnej zábavy, ktorej výber je kontrolovaný vedúcou krúžku, sa naučia upravovať a 

strihať videá v programe Movie Maker, vytvárať web stránky a programovať v Scratchi a 

Imagine. Naviac, zručnosti získané v krúžku využijú v živote a aj v ďalšom štúdiu na strednej 

škole. 

11. História nášho regiónu pre 6. – 9. ročník – Mgr. Eva Érseková 

Cieľom krúžku je spoznávať dejiny regiónu. V rámci krúžku budú žiaci navštevovať kultúrne a 

historické pamiatky v okolitých obciach, Bratislave, Šamoríne a v Senci. Exkurzie budú 

prebiehať podľa počasia približne 1-krát do mesiaca a budú trvať minimálne 4 hodiny a 

maximálne 8 hodín. 

 

12. Divadelný krúžok pre 5. - 6. ročník – Mgr. Jarmila Franková 

V krúžku si vyskúšame byť chvíľu niekým iným, učiť sa komunikovať (slovom, gestom, 

mimikou, pohybom), spolupracovať a prezentovať sa na verejnosti. Naučíme sa základy hereckej 

tvorby, zvládneme javiskový pohyb, prácu s umeleckým textom,  tvorbu divadelných dialógov a 

veľa iného. 

Súčasťou “divadelnej prípravy” je aj príprava reálneho divadelného predstavenia. 

 

13. Školské divadielko /divadelný krúžok/ pre 1. - 4. ročník – Mgr. Ľudmila Jáchimová 

Keďže divadlo je umenie, ktoré ako jediné môžeme vnímať všetkými zmyslami súčasne, 

doprajme ho deťom s fantáziou, ktorú má predsa každé dieťa.  

Divadelná hra vytvorí zážitok nielen pre diváka, ale aj pre detského herca. Stvárnenie obľúbenej 

rozprávkovej postavy umožňuje rozvíjanie detskej osobnosti ako celku a divadelná rola prináša 

dieťaťu: 

 sebapoznanie 

 rozvoj komunikačných schopností  

 schopnosť empatie 

 uvoľnenie 

 radosť z pohybu, spevu a tanca 

 výlet do sveta fantázie. 

Na krúžku si deti budú prirodzenou hrou vytvárať vlastný svet, ktorý ich privedie k poznaniu 

rozprávok, riekaniek a piesní. Prezentácia na verejnosti upevní v nich sebavedomie i slovný 

prejav. Spevom, prednesom a rozprávkami budeme robiť radosť sebe a okoliu pri rôznych 

príležitostiach 

 

14. Tvorivé dielne pre 2.- 4. ročník -  Zuzana Hečková 

Pani  Zuzana Hečková ponúka pre všetky tvorivé deti 2. - 4. ročníka krúžok, cieľom ktorého je 

viesť deti ku kreativite, pričom budeme vytvárať tematické a sezónne ozdoby, predmety, 

pohľadnice atď. Z každej hodiny si dieťa odnesie svoj výrobok domov. 

 

15. Športové hry pre najmenších pre 1. – 2. ročník – Mgr. Andrea Violová 

V zdravom tele zdravý duch. Vstúpte do sveta športu. Hravou formou si predstavíme základy 

športu, najmä florbalu, tenisu, futbalu. Budeme sa venovať základným pohybovým aktivitám, 



naučíme sa základné pravidlá a hlavne sa poriadne vyšantíme. Pripravené budú rôzne súťaže 

a miniturnaj.  

 

16. Spoločenské hry pre  2. - 6. ročník – Mgr. Gabriela Púčiková  

Vstúpte do sveta plného vzrušujúcich dobrodružstiev a zábavy, rozohrajte na šachovniciach a 

herných plánoch legendárne príbehy nevšedných postáv dôb minulých, ale i zo súčasnosti, ba 

dokonca i budúcnosti. Relaxujte, zažite kopec srandy, popri víťazstvách sa naučíte občas i 

prehrať, bavte sa, rozprávajte sa, získajte nových kamarátov mimo sveta počítačov. 

 

17. FLL – First Lego League  5. – 9. ročník - Ing. Miroslav Kalinovský 

Na FLL krúžku sa budeme zaoberať riešením úloh First LEGO League, výskumným projektom 

na určenú tému, teóriou spojenou so stavbou mobilných robotov a hlavne stavbou robota na 

súťaž samotnú. Okrem stavby robota bude veľkú časť úloh tvoriť programovanie a ladenie 

činnosti robota na ihrisku. Samotná súťaž FLL sa uskutoční v decembri/januári a pozostáva 

z jazdy robotov, predstavením robota, tímovou úlohou a prezentáciou výskumného projektu. Po 

jej skončení budeme ďalej pokračovať v riešení rôznych ďalších úloh na iné podujatia. 

 

18. Loptové hry pre 2. stupeň – Mgr. Emil Omasta 

Prežiť príjemné športové popoludnie na multifunkčnom ihrisku alebo v telocvični a uvoľniť 

napätie pri rôznych loptových hrách ponúka nový pán učiteľ telesnej výchovy. 

 

19.Mažoretkypre 3. a 4. ročník – Mgr. Ivana Filipová 

Obnoviť prerušenú tradíciu mažoretiek v našej škole by chcela nová pani učiteľka Filipová. Ako 

úspešná majsterka Slovenska, majsterka Európy  a dokonca vicemajsterka sveta v tejto disciplíne 

bude mať čo malým slečnám ponúknuť. Hudba a tanec – to je predsa to, čo majú dievčatká rady. 

 

20. Florbal pre 2. – 4. ročník  – Mgr. Radoslav Munka 

Čaká ťa výzva zvládnuť základy florbalu, ale môžeme sa niekedy zahrať aj vybíjanú či futbal. 

Naučíš sa nielen pravidlá tejto hry, ale osvojíš si aj jednotlivé herné situácie, taktiku i stratégiu.  

Vyšantíš sa s kamarátmi a môžeš takisto úspešne vstúpiť do aktívneho školského zápolenia 

prostredníctvom žiackych turnajov, ktoré v priebehu roka medzi sebou odohráme.  

Raz do týždňa v školskej telocvični sa na teba teší pán učiteľ Munka. 

 

21. EKO krúžok pre 3. – 9. ročník – Mgr. Lukáš Haizer 

Cieľom environmentálneho krúžku je priamy kontakt s prírodou a životným prostredím. 

Ekologickými hrami v prírode, vychádzkami zameranými na skúmanie života rastlín, 

živočíchov, ovzdušia a vody, zberom papiera i iného odpadového materiálu, starostlivosťou o 

svoje blízke okolie si členovia krúžku osvojujú schopnosť ekologicky myslieť a konať.  
Skúsenosti a zážitky, ktoré takto získavajú, im pomáhajú vytvoriť pozitívny vzťah k prírode, 

šetrné zaobchádzanie s ňou, zodpovedné správanie k živým organizmom, k ľuďom a k sebe 

samému. Krúžok je úzko prepojený aj na dnešnú dobu digitalizácie. 

 

22.Turistický krúžok  1. – 9. ročník  - Ing. Michaela Luteránová 

Nevieš, čo so vzdelávacím poukazom? Venuj ho turistickému krúžku, ktorý zastrešuje  pani 

zástupkyňa Luteránová, lebo tá už vie, ako s ním čo najlepšie naložiť. Napr. na financovanie 

exkurzií aj výletov, lebo aj tie patria do turistiky.  So súhlasom ministerstva školstva sa 

prostriedky zo vzdelávacích poukazov môžu využiť aj na nákup hygienických a dezinfekčných 

prostriedkov. Ak preukaz neodovzdáš nijakému krúžku, škola stráca možnosť využiť ho pre 

skvalitnenie Tvojho života v škole. 

 

 

B. SÚKROMNE  PLATENÉ  KRÚŽKY    



Pozor!!! Prihlasovanie sa uskutočňuje priamo u vedúcich krúžkov, nie prostredníctvom 

dodatkov ZŠ. 

 

1. Spoločenské tance pre  žiakov 1.- 9. ročníka - Grétka Klimová a Robo Ďuriš 

Profesionálni tanečníci Grétka Klimová a Robo Ďuriš ťa naučia základy rôznych spoločenských 

tancov, s ktorými môžeš vystupovať na rozličných kultúrnych a spoločenských akciách, dokonca 

môžeš žať úspechy a tiež zvíťaziť aj na európskych podujatiach, ako sa stalo v minulých 

školských  rokoch. 

Kontakt: 

Grétka Klimová a Robo Ďuriš 

Mobil: 0944 204 006 

Email:info@klimodancestudio.com 

www.klimodancestudio.com 

 

2. Športuj s nami   

Členovia športového klubu Športuj s nami  ponúkajú žiakom rôzne pohybové aktivity od 

gymnastiky po rock and roll. Naša druháčka, členka tohto klubu sa vďaka kvalitnej príprave stala 

po jednom roku majsterkou Slovenska. Viac informácií získate z priloženého plagátu /viď plagát 

PDF/. 

 

3. Helen Doron English pre 1.-4. ročník  

Krúžok anglického jazyka je zameraný na učenie sa cudzieho jazyka zážitkovou formou, 

podobne, ako sa deti učia svoj materinský jazyk. Dôležitou zložkou je domáce pasívne 

počúvanie, ktoré utvrdzuje prebratú slovnú zásobu na hodinách anglického jazyka. Deti sa budú 

učiť cele frázy a vety a pomocou pozitívneho povzbudzovania budú aktivovať svoju reč 

v angličtine. Výučba je plná pesničiek, hier, fyzických aktivít a zábavy.  

Kontakt: 

Anna Minarovič 

Tel. 0908 062 975   

alebo: www.helendoron.sk 

 

Nasledujúce krúžky ponúka Mgr. Zuzana Ioriová, PhD. Vyštudovala Fakultu telesnej 

výchovy a športu v Bratislave- trénerstvo a učiteľstvo. V prehlbovansvojej odbornosti 

pokračovala doktoranským štúdiom. Venuje sa práci v oblasti výchovy a vzdelávania v telesnej 

výchove a športe. Má praktické skúsenosti,  usporadúva kurzy pre predškolský, školský vek 

a dospelých. 

Kontaktné údaje pre rodičov, kde sa môžu pýtať na ohlásené ponuky:  

mail: zontik23@yahoo.com  

telefónne čísla: 0905 635 708, 0944 11 78 05. 

Predbežne mesačný paušál pri návšteve 1x týždenne 31,-eur, 2x týždenne 51,- eur. 

 

4.ALEXY‘S  Športové a pohybové hry  pre 1.- 4. ročník  - Mgr. Zuzana Ioriová, PhD. 

Na krúžku chcem žiakov oboznámiť sa so základom jednotlivých pohybových a športových hier 

ako volejbal, basketbal, hádzaná, futbal. Vysvetliť a precvičiť správnu techniku pohybu. 

Hernými cvičeniami rozvíjať kondíciu, koordináciu, taktiku, prispôsobiť sa hre v športovom 

kolektíve.  

 

5. ALEXY‘S  Zdravý chrbátik pre 1.- 4. ročník - Mgr. Zuzana Ioriová, PhD. 

Cieľom hodín bude celková regenerácia tela a duše jedinca. Správnym výberom cvičení na 

jednotlivé svalové skupiny tela dosiahnuť posilnenie nezapájaných svalov počas dňa a tým 

zlepšiť držanie tela,  dýchanie a správnu klenbu nôh.  

 

5. ALEXY‘S  GYMNASTIKA  I.  pre 1.- 4. ročník - základná, kondičná a rekreačná - 

http://www.helendoron.sk/
mailto:zontik23@yahoo.com


Mgr. Zuzana Ioriová, PhD. 

Základnou, kondičnou a rekreačnou gymnastikou chceme precvičiť nielen celé telo, ale aj 

posilniť preťažené svalové partie, čím prispejeme k harmonickému vývinu jedinca a  ovplyvniť 

základné pohybové stereotypy.  

 

6. ALEXY‘S  GYMNASTIKA II.  -  pre 5. - 9. ročník základná, kondičná a rekreačná -  

 Mgr. Zuzana Ioriová, PhD.  

 Cieľom hodín bude nadstavba základnej, kondičnej a rekreačnej gymnastiky prispôsobenej 

primerane veku, pohybovým schopnostiam a zručnostiam detí v skupine a nadväzujúca na 

gymnastiku pre I. stupeň.   

 

  

7. ALEXY‘S PILATES, LIEČEBNÁ GYMNASTIKA I. - Mgr. Zuzana Ioriová, PhD. 
Cieľom je dosiahnuť harmóniu tela a duše. Naučiť sa správne zapájať svaly naťahovaním, 

posilňovaním a uvoľnením svalstva v súlade s dýchaním.  

 

 

 

Dunajská Lužná 10.9.2021    PaedDr. Iveta Slobodníková 

riaditeľka školy 

 

 

 

 


